
מנות פתיחה

1. אג'פסנדל

2. פחאלי סלק

3. פחאלי חצילים 

4. לוביו-

טביליסי / פטה לוביו (ניתן לבחור אחד) 

5. מקרל – פילה דג מלוח 

6. לחמניות כשרות לפסח / מצות לבחירה

2 לבחירה)  מנות עיקריות (

2 לבחירה)   תוספות (

קינוח

1. עופיונים בנוסח גאורגי 

2. פלוב

3. פילה אמנון 

4. פרגיות עם פטריות ברוטב ייחודי 

אורז עם ירקות (תירס ואפונה) / פוטטוס / שעועית ירוקה / אנטיפסטי (בטטה, קישואים, גזר, גמבה, בצל לבן, שום ושמן זית) 

או: ראפאמה – דלעת שלמה במילוי אורז ופירות יבשים (ספיישל חגיגי)  

120 ש"ח  ניתן להוסיף עוגה שלמה בעלות של 

מנת ביניים (אחד לבחירה) 
1. מרק חרצו

2. מרק בורשט

3. מרק סוליאנקה 

5 מנות נחלק בקבוק יין מתנה  על כל הזמנה של 

תפריט גאורגי מקורי 
לארוחת חג הפסח

תפריט של 11 מנות



מחיר ומינימום הזמנה:
3 מנות). 135 ש“ח (מינימום  * המחיר לאדם הינו 

25 ש"ח דמי משלוח.  *

אזורי חלוקה ושעות פעילות:
.19:00-22:00  | 15:00-19:00  | 11:00-15:00 שעות: 

* יום שני 6.4 - ראשון לציון, בת ים, רחובות, נס ציונה, באר יעקב, חולון, רמלה, לוד.

* יום שלישי 7.4 - גבעתיים, רמת גן, תל אביב, יהוד, אור יהודה, קרית אונו, גני תקווה, פתח תקווה, ראש העין, שוהם, מודיעין.

* יום רביעי 8.4 - נתניה, אבן יהודה, אודים, רשפון, כפר סבא, הוד השרון, רמת השרון, הרצליה, חדרה, קיסריה, רעננה, כפר יונה.

054-7679570 טלפון להזמנות ופרטים נוספים: 

*הזמנות יתקבלו עד ה-5.4 יום ראשון בשעה 19:00.

, ם י ר ק י ם  י ח ר ו א

לקראת חג הפסח הקרב ובא רצינו לאחל לכם חג פסח שמח.

השנה את חג הפסח נחגוג במתכונת קצת שונה ממה שאנו רגילים, 

אך אין לנו ספק שהחוויה תהיה טובה וייחודית.

DEDA (אמא) הכינה לכם תפריט גאורגי ייחודי לחג הפסח על מנת שנוכל להמשיך
 ולהעניק לכם חוויה אמיתית גם בחג זה.

התפריט נבנה בתשומת לב עם הקפדה על טריות, איכות וטעמים שמלווים את המטבחים שלנו כבר

DEDA שלנו בחג זה.  11 שנים ונמצאים גם על השולחן של   למעלה מ-

11 סוגים של מנות אשר כוללת מנות פתיחה, ביניים ועיקריות  ארוחה הבנויה מ-

עם תוספות לארוחה מלאה ומפנקת ללא עבודה קשה.

, ם ל ו כ ל א  י ר ב ו ח  מ ש ח  ס פ ת  כ ר ב ב

DEDA ת  ח פ ש מ

*התפריט אינו מכיל שימוש בקמחים, אך עלול להכיל מרכיבים שאינם כשרים לפסח. 


